
Een bank moet functioneel maar ook heerlijk comfortabel zijn. Mainstreet van Baenks weet 

deze kenmerken als geen ander te combineren. De Mainstreet straalt één en al comfort uit op 

zijn slanke zwart metalen poten en is de ideale loungebank om heerlijk in te ontspannen. Zeker 

door de standaard geleverde luxe verstelbare hoofdsteunen, welke eenvoudig in de juiste stand 

te zetten zijn om op elk gewenst moment de ondersteuning te kiezen die je nodig hebt. Per 

ruggedeelte is de hoofdsteun afzonderlijk te verstellen, je partner kan dus een andere stand 

kiezen dan jij. Zo vindt iedereen zijn favoriete plekje op deze prachtige hoekbank.

MAINSTREET
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MAINSTREET; 
DIVERSITEIT IN OPSTELLINGEN

HOEKBANK

Bedenk met de verschillende elementen de hoekopstelling die perfect in je huis past. Of kies 

je liever voor een 2-zitsbank of 3-zitsbank? Je kunt de set helemaal compleet maken met een 

bijpassende hocker, welke in 2 afmetingen leverbaar is.
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VERFIJN EN MAAK MAINSTREET COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 2-zits arm links h82 x b168 x d101 2 2L

 2-zits arm rechts h82x b168 x d101 2 2R

 2-zitsbank h82 x b196 x d101 4 2LR

 2-zits 
+ verstelbare arm links h82 x b168 x d101 2 2Lklpb

 2-zits 
+ verstelbare arm rechts h82x b168 x d101 2 2Rklpb

 2-zitsbank 
+ verstelbare armen h82 x b196 x d101 4 2LRklpb

 2-zits arm links 
+ verstelbare zitdiepte h82 x b168 x d101 2 2SAzL

 2-zits arm rechts 
+ verstelbare zitdiepte h82x b168 x d101 2 2SAzR

 2-zitsbank 
+ verstelbare zitdiepte h82 x b196 x d101 4 2SAzLR

 2-zits verstelbare arm links 
+ verstelbare zitdiepte h82 x b168 x d101 2 2SAzLklpb

 2-zits verstelbare arm rechts 
+ verstelbare zitdiepte h82x b168 x d101 2 2SAzRklpb

 
2-zitsbank 
+ verstelbare armen 
+ verstelbare zitdiepte

h82 x b196 x d101 4 2SAzLRklpb
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Bij het samenstellen van de
modellen; noteren van links
naar rechts (voorstaand). Bij de
aangegeven maten kunnen
afwijkingen ontstaan (ca. 5 cm).

De poten zijn niet voor-
gemonteerd i.v.m. voorkomen
van transportschade.

Waar nodig worden er
standaard extra kunststof
steunpoten onder een element
geplaatst.

De elementen kunnen enkel
in dezelfde kleur, dezelfde stof
en/of hetzelfde microleder
gemaakt worden; afwijkende
kleuren, stoffen- en/of
microledercombinaties
zijn niet mogelijk.

Bij de keuze voor door-
stoffering van dit model, 
worden standaard zonder 
meerprijs  2 poten onder de 
doorgestoffeerde zijkant 
geplaatst. Los extra poten 
bestellen is niet nodig.

Let op! De pictogrammen
zijn voor verduidelijking en
niet gelijk aan de werkelijke
uitvoering.

Baenks© 08-2020

7 JAAR GARANTIE  |  HET BESTE ZITCOMFORT  |  VAKKUNDIGE BEZORGING  |  www.baenks.nl



VERFIJN EN MAAK MAINSTREET COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 3-zits arm links h82 x b188 x d101 2 3L

 3-zits arm rechts h82x b188 x d101 2 3R

 3-zitsbank h82 x b216 x d101 4 3LR

 3-zits 
+ verstelbare arm links h82 x b188 x d101 2 3Lklpb

 3-zits 
+ verstelbare arm rechts h82x b188 x d101 2 3Rklpb

 3-zitsbank 
+ verstelbare armen h82 x b216 x d101 4 3LRklpb

 3-zits arm links 
+ verstelbare zitdiepte h82 x b188 x d101 2 3SAzL

 3-zits arm rechts 
+ verstelbare zitdiepte h82x b188 x d101 2 3SAzR

 3-zitsbank 
+ verstelbare zitdiepte h82 x b216 x d101 4 3SAzLR

 3-zits verstelbare arm links 
+ verstelbare zitdiepte h82 x b188 x d101 2 3SAzLklpb

 3-zits verstelbare arm rechts 
+ verstelbare zitdiepte h82x b188 x d101 2 3SAzRklpb

 
3-zitsbank 
+ verstelbare armen 
+ verstelbare zitdiepte

h82 x b216 x d101 4 3SAzLRklpb

Mainstreet afmetingen

b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 46 cm
zd  zitdiepte 58 cm 

(bij longchair 121 cm) 
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De verstelbare hoofdsteunen
zijn standaard op alle
elementen met rugleuning.

Bij dit model wordt een
haaksysteem gebruikt om de
elementen te koppelen.

Sierkussens zijn los bij te
bestellen, zie model Dayton.

Let op! De pictogrammen
zijn voor verduidelijking en
niet gelijk aan de werkelijke
uitvoering.

Baenks© 08-2020
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VERFIJN EN MAAK MAINSTREET COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Hoek met eiland links h82 x b241 x d101 4 E1ABL

 Hoek met eiland rechts h82 x b241 x d101 4 E1ABR

 Longchair arm links h82 x b98 x d164 4 LL

 Longchair arm rechts h82 x b98 x d164 4 LR

 Longchair 
+ verstelbare arm links h82 x b98 x d164 4 LLklpb

 Longchair 
+ verstelbare arm rechts h82 x b98 x d164 4 LRklpb

 Hocker 70x70 h46 x b70 x d70 4 Hocker 70x70

 Hocker 125x60 h46 x b125 x d60 4 Hocker 125x60

Mainstreet afmetingen
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Baenks Bloomsbury_afmetingen_01

Bij het samenstellen van de
modellen; noteren van links
naar rechts (voorstaand). Bij de
aangegeven maten kunnen
afwijkingen ontstaan (ca. 5 cm).

De poten zijn niet voor-
gemonteerd i.v.m. voorkomen
van transportschade.

Waar nodig worden er
standaard extra kunststof
steunpoten onder een element
geplaatst.

De elementen kunnen enkel
in dezelfde kleur, dezelfde stof
en/of hetzelfde microleder
gemaakt worden; afwijkende
kleuren, stoffen- en/of
microledercombinaties
zijn niet mogelijk.

Bij de keuze voor door-
stoffering van dit model, 
worden standaard zonder 
meerprijs  2 poten onder de 
doorgestoffeerde zijkant 
geplaatst. Los extra poten 
bestellen is niet nodig.

Let op! De pictogrammen
zijn voor verduidelijking en
niet gelijk aan de werkelijke
uitvoering.

Baenks© 08-2020
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Ultiem zitcomfort & passie voor kwaliteit
Baenks stelt zichzelf ten doel een ultiem zitcomfort te leveren. Elk zitmeubel wordt daarom 

gemaakt uit een selectie van de meest hoogwaardige en duurzame materialen. Baenks 

combineert bij de Mainstreet de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve 

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Uitstekend zitcomfort
Mainstreet is standaard voorzien van nosag-veren in de zitting, ook wel zigzag veren genoemd. 

De voornaamste eigenschap van nosag-vering is dat deze een comfortabele zit garandeert.

De zitkussens zijn standaard uitgevoerd met een vulling van uitstekend koudschuim. Indien je 

een wat steviger zitcomfort fijn vindt, kun je tegen kleine meerprijs kiezen voor pocketvering in 

de zitting. De rugleuning is voorzien van kwalitatief hoogwaardig polyetherschuim.

Comfortabele luxe
Standaard is de hoekbank Mainstreet uitgevoerd met vaste armleuningen. Voor meer comfort 

kan gekozen worden voor de verstelbare armleuning. Deze optie biedt de mogelijkheid om de 

armleuning eenvoudig in de juiste stand te zetten waarmee op elk gewenst moment de meest 

comfortabele ondersteuning gekozen kan worden. 

Daarnaast kan bij een 2-zits of 3-zits gekozen worden voor een handmatig 

verstelbare zitting, waardoor de zitdiepte tot 17 cm dieper gemaakt kan worden.

Pocketvering

HR-schuim
HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Elegante basis
Model Mainstreet wordt met zwart metalen poten geleverd.

Accentueer de strakke belijning 
Mainstreet wordt standaard geleverd met een meekleurend stiksel. Je kunt model Mainstreet 

ook een eigen touch geven door te kiezen voor een uitvoering met contraststiksel. Daardoor 

accentueer je de strakke lijnen van de Mainstreet extra goed. Het contraststiksel is mogelijk 

op vele stoffen en alle microleders. Niets is te gek, leef je helemaal uit en creëer zo je eigen 

Mainstreet.

Luxe accessoires
Maak de bank Mainstreet nu helemaal compleet met de bijpassende Dayton accessoires 

zoals verschillende sierkussens, rolkussens en lendekussens. Door deze accessoires kun je een 

persoonlijk tintje geven aan je bank Mainstreet door te kiezen voor een mooie ton-sur-ton kleur 

of juist een opvallende contrastkleur.
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CONFECTIE

Baenks heeft oog voor kwalitatief hoogwaardige zitmeubels bekleed met stof of leder.

De ambachtelijke verwerking van de bekleding resulteert in een oogstrelend design van elk

zitmeubel. Baenks biedt een uitgebreide stof- en microledercollectie waaruit je zelf je favoriete

bekleding en kleur kunt selecteren. 

Baenks presenteert naast een uitgebreide, 

speciaal geselecteerde stoffencollectie, 

ook microleder voor alle zitmeubels. 

In deze collectie zijn vele soorten en 

kleuren geselecteerd volgens de actuele 

woontrends.

Microleder bestaat uit een toplaag van 

microvezel stof met daaronder leder 

wat zorgt voor zeer rijke grip en goede 

stabiliteit. Bij microleder ondergaat de 

toplaag nog een extra behandeling, wat 

een mooie touch geeft.

HOOGWAARDIGE STOF- EN MICROLEDERSOORTEN
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